
 
 
KILPAILUKUTSU 
 
Kauhavan Hopiavuoren ampumaradalla ammutaan lauantaina 17.9 klo 9 alkaen avoin itselataavan perinnekiväärikisa 
sekä reserviläiskiväärillä Matin kisa. 

 Ilmoittautuminen paikan päällä. 

 20 osallistujaa / erä, 1. erä aloittaa viimeistään klo 9.00. Ammutaan non-stop periaatteella eteenpäin. 

 Viimeinen ampumaerä aloitetaan klo 12.00 

 Lajit: Itselataava perinnekivääri (2. maailmansodan aikana palvelusaseena toimineet itselataavat kiväärimallit) ja 
Matin kisa (itselataava kivääri, kaliiberi vähintään 7,62). Kilpailusäännöt sähköpostin lopussa. 

 Erän aikana ammutaan itselataava perinnekivääri ja Matin kisa. 10 ampumapaikkaa ampuu itselataava 
perinnekiväärilajia ja 10 ampumapaikkaa Matin kisaa. 

 Sarjat H, H50 ja H60 

 Hinta 15€ laji, kumpikin laji 25€ 

 Kukin kilpailija voi ilmoittautua vain yhteen sarjaan, ikäluokkansa mukaiseen sarjaan tai yleiseen sarjaan.Tällä 
menettelyllä mahdollistetaan se että mahdollisimman moni eri ampuja saa osallistuttua kilpailuun. 

 Kilpailun ulkopuolella voi halutessaan ampua niin pitkään kuin eriä riittää, kuitenkin antaen tilaa niille ampujille, 
jotka eivät ole vielä kilpailusuoritustaan saaneet ampua. 

 Kisaamaan vain terveenä, pidä huoli hygieniasta. 

 Erän aikana odotetaan ampumakatoksen vieressä olevalla parkkipaikalla. Odottelun aikana mahdollisuus 
makkaranpaistoon. 

 Palkinnot jaetaan erien jälkeen tai toimitetaan myöhemmin. 

Itselataava perinnekivääri: 
 
- Ammunnassa käytetään ennen vuotta 1945 suunniteltua ja toisen maailmansodan aikana palveluskäytössä ollutta 
itselataavaa kivääriä. Ase voi olla valmistettu sodan jälkeen, kunhan malli on edellä mainitun ajankohdan aikainen. 
- Kaliiberimuunneltuja ja metsästystukin omaavia kivääreitä saa käyttää tässä ensimmäisessä kisassa. Esimerkiksi 
Tokarev-kivääriä metsästystukilla ja kaliiberissa 8,2x53R saa käyttää kisassa. 
- Aseen kantohihnaa saa käyttää hihnatukena ammunnan aikana. Ampumahihna ei ole hyväksytty. 
-Ratakaukoputken / vastaavan on sallittu, ulkopuolisen tähystäjän käyttö 
kielletty. 
-Ampujanlasien käyttö sallittu. Optisten ym. lisätähtäinten, 
tukijalkojen tai muun erillisen tuen käyttö on kielletty 
- Ammunnan kulku: 

 5 kohdistuslaukausta 100 metrin tasalta. 

 Kilpasarja: 
o 10 laukausta paikalla oleviin tauluihin. Aikaa 10 minuuttia. 
o 5 laukausta kääntyviin tauluihin, 1 laukaus per 5 sekunnin kääntö 
o 5 laukausta 1 minuutin aikana. 

- Tauluna käytetään kenttäampumataulu M/18. Renkaan väli 2,5 cm ja numerot 1-10. 
 
Matin kisa 
- Vuoden 1945 jälkeen suunniteltu itselataava kivääri, jonka kaliiberi vähintään 7,62mm. 
- Ennen ammuntaa ei kohdistuksia 
- Hihnatukea saa käyttää ammunnan aikana 
- Kilpailussa ammutaan vain avotähtäimillä 
- Ampujilla 3 lipasta jossa kussakin 10 patruunaa. Taulujen tultua esiin ampuja ampuu ensin pystystä 10 laukausta, 
vaihtaa lippaan ja ampuu 10 laukausta polvelta. Lippaan vaihdon jälkeen ammutaan makuulta 10 laukausta. 
- Pysty ja polviasennon laukaukset ammutaan amputaulu 03-malliin ja makuuasennon laukaukset syöksyjätauluun. 
- Aikaa koko ampumasuoritukseen on yksi (1) minuutti. 
 
HUOM! Koska kyseessä on pilottikilpailu, järjestäjä varaa oikeuden 
etukäteisiin sääntömuutoksiin. Mahdolliset sääntömuutokset kuitenkin 
siten että kisan molemmat erät ampuvat samoilla säännöillä ennen 
ensimmäisen erän kilpailun alkua ilmoitetulla tavalla. 
 
Muistathan että kisaan osallistujalla tulee olla maksettuna vakuutus ja jäsenyys! 



 


